
Zápisnica 

z prijatia uznesení rady Fondu na podporu vzdelávania spôsobom per-rollam zo dňa  

9. 10. 2015 

 

 

Hlasovania spôsobom per-rollam sa zúčastnili: 

 

Mgr. Viliam Bokol, Bc. Mária Barteková, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Ing. Dana 

Mažgútová, PhD., Mgr. Matej Martovič 

 

Návrhy uznesení s príslušnými materiálmi boli členom rady distribuované elektronickou 

poštou. Hlasovanie o predložených návrhoch uznesení sa uskutočnilo prostredníctvom 

elektronickej pošty. 

 

Materiály a uznesenia určené na rozhodovanie per-rollam: 

 

1.  Schválenie realizácie verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej účtovnej 

závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2015 

2. Žiadosť o osobitný odklad splátok pôžičky dlžníčky fondu Bc. Jarmily Kataríny Lehoczki 

z iného kvalifikovaného dôvodu  

 

K materiálu č. 1   

 

K predloženému materiálu členovia rady fondu nevzniesli žiadne pripomienky. 

 

Členovia rady fondu schválili spôsobom per-rollam dňa 9. 10. 2015 realizáciu verejného 

obstarávania na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu 

na podporu vzdelávania za rok 2015 

 

Uznesenie RF č. 1/09102015: 

RF schvaľuje realizáciu verejného obstarávania na výber audítora na overenie ročnej účtovnej 

závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2015 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5  

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 2/09102015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vyhlásiť verejné obstarávanie na výber 

audítora prostredníctvom elektronického trhoviska  

T: 13.10.2015 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5  

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 3/09102015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať radu fondu a dozornú radu 

o výsledku verejného obstarávania na výber audítora  



T:  do 15 pracovných dní od ukončenia 

verejného obstarávania 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5  

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

K materiálu č. 2  

 

K predloženému materiálu členovia rady fondu nevzniesli žiadne pripomienky. 

 

Členovia rady fondu schválili spôsobom per-rollam dňa 9. 10. 2015 Žiadosť o  osobitný 

odklad splátok pôžičky dlžníčky fondu Bc. Jarmily Kataríny Lehoczki z iného 

kvalifikovaného dôvodu  

 

Uznesenie RF č. 4/09102015: 

RF berie na vedomie Žiadosť o odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe zmluvy 

o pôžičke č. 4584614137 z 21. 11. 2014 dlžníčke fondu Bc. Jarmile Kataríne Lehoczki  

 

Uznesenie RF č. 5/09102015: 

RF schvaľuje Osobitný odklad splátok pôžičky poskytnutej na základe zmluvy o pôžičke 

č. 4584614137 z 21. 11. 2014 dlžníčke fondu Bc. Jarmile Kataríne Lehoczki v trvaní od 

1. októbra 2015 do 28. februára 2018 

 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5 

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie RF č. 6/09102015: 

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania Vypracovať a zaslať dlžníčke fondu 

Bc. Jarmile Kataríne Lehoczki Potvrdenie o osobitnom odklade splátok pôžičky počas 

rodičovskej dovolenky za podmienok stanovených čl. IX ods. 10 zmluvy o pôžičke 

č. 4584614137 z 21. 11. 2014 

T: bezodkladne 

Hlasovanie RF:  

Za návrh uznesenia: 5  

Proti návrhu uznesenia: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Príloha: e-maily podľa textu 

 

 

Zapísala: Ingrid Valková 

 

 

Overil: Mgr. Viliam Bokol, predseda rady fondu 


